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Τα τελευταία χρόνια η Διοικητική Μεταρρύθμιση ήταν πρώτο θέμα στα συνέδρια της
ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ. Αρκετές εργατοώρες αναλώθηκαν στο πλαίσιο διαμόρφωσης πα-
ρατηρήσεων και προτάσεων αλλά και πλήθος συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων
και των ΔΣ των ΤΕΔΚ της χώρας, συνέθεσαν το σημερινό σκηνικό, δηλαδή το πρό-
γραμμα «Καλλικράτης» να είναι πλέον στην τελική ευθεία.
Η «Φωνή της Αυτοδιοίκησης» θέλοντας να συμβάλλει στο διάλογο και τη δημό-
σια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάζει σήμερα τις θέσεις του ΔΣ
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και γενικότερα των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Νομού, όπως διαχρονικά διαμορφώθηκαν ξεκινώντας από το συνέδριο του
1998.

Ανεξάρτητα πότε θα κατατεθεί το τελικό κείμενο για διαβούλευση, συμπεριλαμβανο-
μένης και της πρότασης για την Χωροταξική διάρθρωση των νέων Δήμων, πιστεύουμε
ότι οι θέσεις που σήμερα παρουσιάζουμε συνολικά, θα βοηθήσουν στην περαιτέρω
εμβάθυνση του διαλόγου μέχρι την τελική ψήφιση του Νομοσχεδίου για τον «Καλλι-
κράτη».
Στη συνέχεια με νέες αρμοδιότητες, νέες διοικητικές ενότητες, νέα αρχιτεκτονική δομή
και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση παρούσα, το ταξίδι προβλέπεται συναρπαστικό...  

Συμφωνώ   με την απόφαση του τακτικού Συνε-
δρίου της ΚΕΔΚΕ,  με τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που θέτει για το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Για τον χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να λη-
φθεί υπ’ όψιν η  Ιστορικότητα  και η  Μοναδι-
κότητα του Δήμου των Αβδήρων και να
διατηρηθεί και το όνομα και η έδρα. «….Ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ πρέπει να σεβαστεί το ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟ….».

Η επισήμανση της αναγκαιότητας μιας νέας δι-
οικητικής μεταρρύθμισης που θα δίνει στους
ΟΤΑ τον πραγματικό ορισμό της λέξης «ΑΥΤΟ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗ» θεωρείται επιτακτική εδώ και χρό-
νια από το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιων
ΟΤΑ.
Στα πλαίσια αυτά ευελπιστούμε τόσο εγώ
όσο και όλα τα μέλη του ΔΣ ότι το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα ανταποκριθεί στις
πραγματικές ανάγκες διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης του Δήμου μας και θα προσδώσει
στην Γενισέα την αίγλη της παλιάς πρωτεύου-
σας και στους δημότες μας την ικανοποίηση
για την άρση των αδικιών που έγιναν με το
σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Οι Δήμαρχοι του Νομού δηλώνουν για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»:

“Καλλικράτης”Στην τελική ευθεία 
το Πρόγραμμα

Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί μια προσπάθεια για ριζική μεταρρύθ-
μιση που, αν τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να
συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των Δήμων στη διεύρυνση των
αρμοδιοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μας.
Η μεταρρύθμιση αυτή απαιτεί ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών,
περισσότερη δουλειά από όλους μας, κατάλληλο θεσμικό πλαί-
σιο και οικονομική στήριξη των νέων Δήμων.

Μουσταφά Αγκά
Δήμαρχος Μύκης

Σαφώς είμαι υπέρ της Διοικητικής μεταρρύθμι-
σης της χώρας. Είναι η βαθιά τομή που χρει-
άζεται.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτείται βέ-
βαια η εκπλήρωση πρωτίστως των προϋπο-
θέσεων που έθεσε η ΚΕΔΚΕ, για το θεσμικό
πλαίσιο, το οικονομικό και το χωροταξικό
σχεδιασμό. 
Θεωρώ ότι το χρονικό περιθώριο για την λήψη
αποφάσεων και την εφαρμογή των, το τρέχον
έτος, είναι μικρό για το σπουδαίο αυτό εγχεί-
ρημα και ως εκ τούτου θα δημιουργηθούν προ-
βλήματα στην   εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
ιδίως εάν δεν ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των
τοπικών κοινωνιών, μέσω των ΤΕΔΚ των νομών
της πατρίδας μας. Προσωπική μου θέση είναι
ότι με τον «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» δημιουργήθηκαν
ισχυροί ΟΤΑ στο Νομό μας και ως εκ τούτου με
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι 10 ΟΤΑ πρέπει να δια-
μορφωθούν σε 6.

Η Κοινότητα Σελέρου, έγινε Δήμος με το Ν. 3463/2006 από
1.1.2007. Η θέση και άποψή μας για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ» είναι θετική, γιατί με την εφαρμογή του προσδοκούμε
στη δημιουργία ισχυρών και αποτελεσματικών φορέων που θα
υπηρετήσουν αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα τους
στόχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πιστεύουμε ότι η προσάρτηση των οικισμών Πολυσίτου-Σουνίου
του Δήμου Βιστονίδας, αλλά και του Δ.Δ. Κιμμερίων  του Δήμου
Ξάνθης, των Κοινοτήτων Αμαξάδων και Σατρών στο Δήμο μας, στο
Δήμο Σελέρου, με έδρα το ΣΕΛΕΡΟ, θα δημιουργήσει μια σημαν-
τική μονάδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με πολλές δυνατότητες
για την υλοποίηση υψηλών  στόχων, αλλά κυρίως ένα ΔΗΜΟ που
θα έχει τη δυνατότητα της μέγιστης προσφοράς στους δημότες και
κατοίκους της περιοχής του. 

Μιχαήλ
Στυλιανίδης
Δήμαρχος 
Ξάνθης 

Εύα Τσακίρη
Δήμαρχος
Αβδήρων 

Νίκος Ζλάτκος 
Δήμαρχος 
Βιστωνίδος

Το όνειρο ετών για διοικητική μεταρρύθμιση και θεσμικές αλ-
λαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο κράτος πνίγεται για
άλλη μια φορά στην προχειρότητα, στην ατολμία και στην
κομματική νομενκλατούρα. Θα αποτελειώσουν την Ελληνική
Υπαιθρο δημιουργώντας τις πόλεις-κράτη.

Γεώργιος Καρασακαλίδης
Δήμαρχος Σταυρούπολης

Το Σχέδιο Νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί τομή για την οργά-
νωση και τη λειτουργία όχι μόνο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκη-
σης, αλλά κυρίως για την αποκέντρωση του κράτους και για μια
αποτελεσματική περιφερειακή διοίκηση.
Γι' αυτούς τους λόγους και οι βασικές ρυθμίσεις του Σχεδίου
Νόμου αποτελούσαν βασικές αρχές και διεκδίκηση των αυτοδιοι-
κητικών. Αυτά βέβαια ως προς το γενικό πλαίσιο, γιατί επίσης
πάγια θέση μας είναι ότι η διοικητική μεταρρύθμιση που προ-
βλέπει θεμελιώσεις αλλαγές, μεταφορά αρμοδιοτήτων και
αναβάθμιση υπηρεσιών και λειτουργιών και με επαρκείς οικο-
νομικούς πόρους, πρέπει να προβλέπεται ρητά από ποιες
πηγές θα προέρχεται η χρηματοδότηση των νέων ΟΤΑ.
Τέλος, επειδή στο νομό μας ήδη με την εφαρμογή του «Καποδί-
στρια" έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για βιώσιμους και
λειτουργικούς δήμους, εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η
πρόταση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης για το χωροταξικό.

Στυλιανός 
Χατζηευαγγέλου 
Δήμαρχος 
Τοπείρου 

Ιντζέ Μεμέτ 
Μπιρόλ
Δήμαρχος  
Σελέρου
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Συνέχεια από τη σελ. 1»»»»»

Α.  ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Επιβεβαιώνουμε τη θέση μας ότι ο «Καποδίστριας ΙΙ» είναι
ώριμο θεσμικό αίτημα για συνενώσεις ΟΤΑ με στόχο την ισχυ-
ροποίησή τους στο πλαίσιο της συνολικής Μεταρρύθμισης του
Κράτους, που θα περιλαμβάνει Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με
αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο και Περιφερειάρχη, καθώς επί-
σης με τις προϋποθέσεις και τους όρους, όπως αποφασίσαμε
στα προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ.

2. Παραμένει σήμερα σταθερή η θέση μας ότι ο διάλογος με
την Κυβέρνηση θα ξεκινήσει εφ΄όσον τηρηθούν οι συμφωνη-
θείσες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη Μεταρρύθμιση και τα Οι-
κονομικά, όπως επίσης ζητούμε να υπάρξει η διαβεβαίωση της
Κυβέρνησης για την εφαρμογή των σχεδίων Προσαρμογής και
Υλοποίησης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

3. Είμαστε αντίθετοι με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) για το Νομό μας. Ζητούμε κατ΄αρχήν
την επανεξέτασή του θέματος με τη δημιουργία περισσοτέρων
ΟΤΑ, έχοντας δεδομένο ότι στο Νομό μας προϋπάρχει μικρότε-
ρος αριθμός ΟΤΑ σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ελλάδα.

4. Αποδεχόμαστε κατ΄αρχάς τις προτάσεις του ΙΤΑ για το Σύ-
στημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ. Πιστεύουμε ότι αποτελούν βάση
συζήτησης για παραπέρα προτάσεις και βελτιώσεις.

Β.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
7+1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΟΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

1. Η θέση για το άνοιγμα του εσωτερικού διαλόγου με θέμα

τη χάραξη των γεωγραφικών ορίων των νέων ΟΤΑ σήμερα απο-
κτά νόημα και ουσία, είναι επίκαιρη και θέση ευθύνης. Στο πλαί-
σιο αυτό ζητάμε από την Κυβέρνηση να ληφθούν υπόψη οι
παρακάτω κανόνες σχεδιασμού:

1.1 Η διαδικασία σχεδιασμού δεν πρέπει να οδηγεί μόνο σε
πρόταση χάραξης των γεωγραφικών ορίων των νέων Δήμων αλλά
να συνδυάζεται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό κάθε ΟΤΑ στο
πλαίσιο της ανάπτυξης του Νομού μας και της Περιφέρειάς μας.
Στην κατεύθυνση αυτή συμφωνούμε με τον σχεδιασμό των νέων
ενοτήτων ως ¨ανοικτών πόλεων¨, με συγκεκριμένα κριτήρια.

1.2 Ως ΤΕΔΚ εδώ και αρκετά χρόνια καταθέσαμε τις συγκε-
κριμένες προτάσεις για το πώς βλέπουμε την οργάνωση και δομή
του Νομού μας, τόσο στο πλαίσιο του Χωροταξικού, όσο και στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 
Τονίζαμε από τότε ότι οι νέοι Δήμοι πρέπει να αποτελούν τις
¨μικροπεριφέρειες προγραμματισμού¨ α΄επιπέδου στις οποίες
θα εφαρμοσθούν τα αναπτυξιακά προγράμματα. Οι νέοι Δήμοι με
τις πρωτεύουσές τους θα πρέπει να αποτελούν νέους ¨πόλους
ανάπτυξης¨.
Έτσι πιστεύουμε ότι θα ξεφύγουμε από το μοντέλο της γιγάν-
τωσης του αστικού κέντρου της Ξάνθης.

1.3 Τηρούμε τα όρια των σημερινών ΟΤΑ. Εξετάζουμε μόνο
ελάχιστες περιπτώσεις μεταφοράς τοπικών διαμερισμάτων ή οι-
κισμών εφ΄όσον οι νέες συνθήκες συνηγορούν προς τούτο και
υπάρχει συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

1.4 Αποφεύγουμε να συνενώσουμε Δήμο με το αστικό κέντρο
της Ξάνθης.

1.5 Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψη ως ισχυρό κρι-
τήριο για την βιωσιμότητα των νέων ΟΤΑ τις ελάχιστες υποχρε-

ωτικές υπηρεσίες που πρέπει να έχουν οι νέοι Δήμοι (προ-
γραμματισμού, οικονομική, τεχνική, πληροφορικής, νομικής υπο-
στήριξης, διοίκησης).

1.6 Παρ΄ότι δεχόμαστε ότι το μέγεθος (δηλ. μεγαλύτεροι
Δήμοι) μετράει και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη νέα Δι-
οικητική Μεταρρύθμιση ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νέων
ΟΤΑ και στο Νομό μας, εν τούτοις αποτελεί εξαιρετικής σημα-
σίας θέμα η εξεύρεση της ¨κρίσιμης μάζας¨. 

1.7 Πιστεύουμε ότι η δημιουργία γιγαντωμένων νέων ΟΤΑ
δεν είναι πανάκεια. Η μεγέθυνση δεν λύνει αυτόματα την
αποτελεσματικότητα των νέων ΟΤΑ. Εξ΄άλλου στο Νομό μας
υπάρχουν ισχυροί ΟΤΑ, και λίγοι αριθμητικά σε σχέση πάντα
με το μέσο όρο σε επίπεδο χώρας.

2. Με βάση τα παραπάνω για το Νομό Ξάνθης πιστεύουμε
ότι ο αριθμός των νέων ΟΤΑ που θα προκύψει πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από 4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης συνεδρίασε με
συμμετοχή στη συζήτηση των Δημάρχων και Προέδρων Κοινο-
τήτων του Νομού μη μέλη του ΔΣ, σχετικά με το σχέδιο διοι-
κητικής μεταρρύθμισης της χώρας – Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»-, μετά τη δημοσίευση του κειμένου διαβού-
λευσης και ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ που πρό-
κειται να πραγματοποιηθεί στις 18-20/1/2010.
Μετά από συζήτηση όλων των παρισταμένων το ΔΣ κατέληξε
ΟΜΟΦΩΝΑ στα παρακάτω :

1. Συμφωνεί κατ’ αρχάς με την απόφαση της συνεδρίασης του
ΔΣ της ΚΕΔΚΕ στις 12/1/2010 και ειδικότερα: 
- Επισημαίνει ότι προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στο διάλογο
πρέπει να ικανοποιηθούν οι εξής προϋποθέσεις: α) ότι θα τη-
ρηθούν οι δεσμεύσεις των αποφάσεων των Συνεδρίων της Κυλ-
λήνης και της Θεσσαλονίκης, από τις οποίες υπολείπεται το
κείμενο, β) ότι θα εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του προ-
γράμματος με συγκεκριμένους πόρους και γ) ότι προηγουμένως
θα έχουν επιλυθεί οι τρέχουσες οικονομικές εκκρεμότητες προς
τους ΟΤΑ
- Οσον αφορά στο αναπτυξιακό-οικονομικό επιχειρησιακό σκέ-

λος, πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στο σχέδιο νόμου που θα
προκύψει.

- Επίσης παράλληλα πρέπει να επεξεργασθούν δύο άλλα σχέδια
νόμου για το Νέο Κώδικα Δήμων και για το νέο Κώδικα των
Περιφερειών.
2. Οσον αφορά σε επί μέρους ζητήματα το ΔΣ επισημαίνει σε

πρώτη φάση τα παρακάτω : 
2.1 Το κείμενο της διακήρυξης και οι γενικές αρχές που το

διέπουν αναφορικά με την επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση, αφή-
νουν σε ένα επίπεδο γενικολογίας ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως είναι η χρηματοδότηση των
νέων Δήμων και η οικονομική στήριξη της προσπάθειας αυτής,
αλλά και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των νέων φορέων που
θα προκύψουν, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.

2.2 Η σύνδεση της αναγκαιότητας της μεταρρύθμισης με το
δημοσιονομικό πρόβλημα της Χώρας μας εκπλήσσει καθότι η
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλα τα οικονομικά με-
γέθη και δείκτες είναι εξαιρετικά μικρή σε σχέση με άλλους φο-

ρείς του Κράτους.
2.3 Μέσα από την επιχειρούμενη συγκεκριμενοποίηση των

αρμοδιοτήτων για κάθε βαθμίδα διαπιστώνονται επικαλύψεις
που δημιουργούν σύγχυση π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, αρ-
μοδιότητες στη Χωροταξία-Πολεοδομία κ.λπ. 

2.4 Αναδεικνύεται επίσης από το κείμενο η σχέση των δύο
βαθμών Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διαχείριση
των ΠΕΠ από τον 2ο βαθμό. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να
θεσπισθούν ανεξάρτητες αρχές που θα διασφαλίσουν την ισό-
τιμη λειτουργία χωρίς εξαρτήσεις του ενός βαθμού από τον
άλλον.

2.4 Για τα οικονομικά των νέων φορέων γίνονται μόνο γενι-
κές αναφορές, όσα δε περιγράφονται κρίνονται ανεπαρκή, κα-
θότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προορίζονται έτσι και αλλιώς για
τους ΟΤΑ, το δε πρόγραμμα που θα αποτελέσει τη συνέχεια του
«ΘΗΣΕΑ» αντλεί πόρους που προέρχονται ήδη από την Τ.Α. Φο-
βούμαστε ότι τελικώς οι πόροι των ΟΤΑ θα συρρικνωθούν σε
σχέση και με τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπονται.

2.6 Η ενίσχυση της συμβολής του ΦΠΑ στους πόρους της αυ-
τοδιοίκησης έτσι όπως διατυπώνεται στο κείμενο δημιουργεί
ερωτηματικά ως προς το τελικό ποσό που θα αποδίδεται στην
Τ.Α. 

2.7 Ιδιαίτερα για την περιοχή μας η νέα μεταρρύθμιση
δεν πρέπει κατά κανένα λόγο να μειώσει ή καταργήσει τα
θεσμοθετημένα οικονομικά κίνητρα καθότι σε καμία περί-
πτωση δεν εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους θεσμοθε-
τήθηκαν. Απεναντίας, οι παραμεθόριοι ΟΤΑ έχουν
επιβαρυνθεί με πρόσθετες δυσβάστακτες υποχρεώσεις,
όπως είναι η καταβολή επιδότησης για αγορά κατοικίας  και
επιπλέον ειδικού επιδόματος «παραμεθορίου περιοχής»
στο προσωπικό τους.

2.8 Το σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης μέσα από τη δη-
μιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων θεσμών, επιτροπών και
συμβουλίων κρίνεται εξαιρετικά γραφειοκρατικό.

2.10 Ως προς το εκλογικό σύστημα εκφράζουμε την αντίθεσή
μας στην κατάργηση του 42% ως ποσοστό που απαιτείται για
τον επιτυχόντα συνδυασμό στον πρώτο γύρο. Στην πράξη το σύ-
στημα αποδείχθηκε επιτυχές και αποτρέπει οποιαδήποτε συ-
ναλλαγή, σε μεγάλο βαθμό, κατά τον δεύτερο γύρο εκλογών.

Επίσης εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς την ρύθμιση με την
οποία οι τοπικοί εκλογείς ανά εκλογική περιφέρεια σταυροδο-
τούν τους αντίστοιχους υποψηφίους. Αυτό δε συνάδει με το νέο
πνεύμα των συνενώσεων που θέλει να αποτρέψει τοπικισμούς
και την δημιουργία περιχαρακώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

2.11 Η διαδικασία της νέας χάραξης των Διοικητικών ορίων
δεν πρέπει να βασισθεί στη μελέτη του ΙΤΑ για την οποία είμα-
στε αντίθετοι όσον αφορά στο Νομό μας.

2.12 Το ΔΣ της ΤΕΔΚ επισημαίνει την αναγκαιότητα ο σχε-
διασμός των νέων ΟΤΑ ανά Νομό να βασισθεί στην έκφραση
της τοπικής δυναμικής μέσω επιτροπών στο πλαίσιο της
ΤΕΔΚ, όπως εξάλλου είχε γίνει κατά την πρώτη Διοικητική
Μεταρρύθμιση. 

2.13 Στο κείμενο δεν αναφέρεται η αναγκαιότητα δημιουργίας
δικτύων συνεργασίας μεταξύ των νέων Δήμων με την ανάληψη
συμπληρωματικών λειτουργιών και υποδομών καθώς και των
αναγκαίων διαδικασιών για να επιτευχθεί το παραπάνω. 

2.14 Οσον αφορά στην εποπτεία των νέων ΟΤΑ από τις Γενι-
κές Διοικήσεις εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας εάν θα πε-
ριορίζεται σε έλεγχο ως προς τη νομιμότητα και δεν θα
επεκτείνεται στη σκοπιμότητα των πράξεων, ιδιαίτερα όταν διε-
νεργείται από υπαλλήλους που θα έχουν έδρα μακριά από το
Νομό μας και ως εκ τούτου δεν θα έχουν γνώση της τοπικής
πραγματικότητας. 

2.15 Εκφράζουμε τον φόβο δεδομένης και της πίεσης του
χρόνου λόγω των επικείμενων εκλογών, η διαβούλευση να
παραμείνει στα χαρτιά. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουμε ότι δεν
θα αποδεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα.

Το ΔΣ αφού παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τοποθετήσεις του
Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (18-20 Ιανοαρίου 2010)  την πορεία του
διαλόγου και τις αναγκαίες διευκρινήσεις από πλευράς Κυβέρ-
νησης θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης η
οποία θα αποφασίσει σχετικά, με βάση την διαμορφωθείσα κα-
τάσταση.

ΨΗΦΙΣΜΑ του ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Το ΔΣ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης συνεδρίασε στις 11 Φεβρουαρίου
2010 και αφού έλαβε υπόψη τις μέχρι σήμερα εξελίξεις για το
Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής: 

1. Με την πρώτη Διοικητική Μεταρρύθμιση (Καποδίστριας)
έγινε συνένωση των Δήμων και Κοινοτήτων στο Νομό μας και
δημιουργήθηκαν νέοι ΟΤΑ ισχυροί και λιγότεροι σε αριθμό σε
σχέση με άλλους Νομούς της Ελλάδας. 
Ως εκ τούτου δεν αποδεχόμαστε την λογική των αριθμών

για αναλογική μείωση των ΟΤΑ στο Νομό μας. Η πρόταση
του Υπουργείου για την μείωση των ΟΤΑ από 1.034 σε 370
σε επίπεδο Χώρας δεν πρέπει να εφαρμοστεί στο Νομό Ξάν-
θης.

2. Στο βαθμό που το Υπουργείο κατά τον σχεδιασμό των νέων
ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε
κριτήρια που αφορούν στην ιστορία και την μοναδικότητα ορι-
σμένων Δήμων, υποστηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση - ψήφι-

σμα του ΔΣ του Δήμου Αβδήρων σχετικά με την διατήρηση όπως
είναι σήμερα, του ονόματος, της έδρας και των ορίων του.

3. Μετά την γνωστοποίηση των τελικών προτάσεων του
Υπουργείου για την χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ, τις αρμοδιότη-
τες, την οργάνωση και το οικονομικό πλαίσιο της Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, το ΔΣ της ΤΕΔΚ στο πλαίσιο της νέας αυτής δια-
βούλευσης θα συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να συγκαλέσει
την Γενική Συνέλευση.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

για τη Νέα Διοικητική ΜεταρρύθμισηΟι Θέσεις της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
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Το πανευρωπαϊκό κίνημα των αδελφοποιήσεων αποτελεί μια
πραγματικότητα στη σύγχρονη Ευρώπη -με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να «επενδύει» σε αυτό το θεσμό από το 1989-  και απο-
σκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων
και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των πολιτών τους. Η
αδελφοποίηση πόλεων στηρίζεται στην προσφορά των πολι-
τών, σε συνεργασία με τις  τοπικές αρχές και λοιπούς φορείς.
Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών επί διαφόρων θεμάτων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και παρέχει μοναδικές ευκαιρίες
για εξοικείωση με την καθημερινότητα των πολιτών άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών. Χάρη στο συνδυασμό αυτών των στοιχείων,
η αδελφοποίηση πόλεων μπορεί πραγματικά να προάγει την
αμοιβαία κατανόηση, καλλιεργώντας το αίσθημα των πολιτών
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ανήκει και συντελώντας στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η αδελφοποίηση πό-
λεων έχει  δημιουργήσει σήμερα ένα ιδιάζον πυκνό δίκτυο σχέ-
σεων εντός και εκτός Ευρώπης  και μπορεί, μέσω του ρόλου
της αυτού, να συντελέσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ευρώπη.
Από την άλλη πλευρά, η ΤΕΔΚ-Ξ με συστηματικό τρόπο διευ-
ρύνει τις παρεμβάσεις της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο
πλαίσιο έργων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει επιδιώ-
κοντας την εξωστρέφεια και την προβολή του τοπικού δυνα-
μικού  με όρους Ευρωπαϊκούς.
Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική θεωρείται η επιτυχία της
ΤΕΔΚ-Ξ  -που με την υποστήριξη της  επιχείρησής της
«Ενέργεια - Περιβάλλον-Ανάπτυξη», πέτυχε την έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρότασης που υπέβαλε στην
Πρωτοβουλία «Η Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013»/
Δράση 1 /Μέτρο 2.2 (Μέτρα Στήριξης), με τίτλο:
“Town Twinning Accelerator: The new era for the

Town-Twinning Relationships in the corner of the South
East Europe”.  Η πρόταση της ΤΕΔΚ-Ξ -η μοναδική Ελληνική

μεταξύ των 9 που εγκρίθηκαν- επικεντρώνεται γεωγραφικά
στο χώρο της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης  με ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και με  ΣΤΟΧΟΥΣ την
αναζωογόνηση, περαιτέρω ανάπτυξη και επαύξηση της
ποιότητας των σχεδίων που θα υποβληθούν, σε ένα
πλέγμα αδελφοποιημένων πόλεων και δήμων που ήδη υφί-
σταται, αλλά και για τις νέες αδελφοποιήσεις που τυχόν
προκύψουν. 
Συγκεκριμένα στην περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ και στους
όμορους Νομούς από την πλευρά της Βουλγαρίας, υπάρχει ένα
σύνολο περίπου 25 σχέσεων αδελφοποιήσεων ή συνεργασιών

-μικρότερου ή μεγαλύτερου δυναμικού- που παραμένει σε ση-
μαντικό βαθμό αναξιοποίητο με όρους συνεκτικότητας και ποι-
ότητας. 
Το Εταιρικό Σχήμα που διαμορφώθηκε για την πρόταση απαρ-
τίζεται από τις 5 ΤΕΔΚ της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΤΕΔΚ Δράμας,
Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), την Ένωση ΟΤΑ Ροδόπης
Βουλγαρίας (Union of Rhodope Municipalities-BG) και την
Ένωση ΟΤΑ Μαύρης Θάλασσας Βουλγαρίας (Union of Bulgar-
ian Black Sea Local Authorities). Μέσω των ΤΕΔΚ που ανα-
γνωρίζονται ως κινητήριοι μοχλοί σε επίπεδου σχεδιασμού και
τα «οχήματα» για την προσέγγιση, θα προσεγγιστούν 97 Δήμοι
και Κοινότητες με συνολικό πληθυσμό 1.857.062 Ευρω-
παίους πολίτες, που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή.

Το Εταιρικό σχήμα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα Σχέδιο
Δράσης που περιλαμβάνει:

• Τη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού 
Γραφείου Στήριξης (e-Help Desk) 

• 2 Θεματικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
• 2 Διεθνικές Εκδηλώσεις  
• 1 Εργαστήριο 
• Δημιουργία «εργαλείων» 

Το έργο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2010 και θα ολοκληρω-
θεί ένα χρόνο μετά.

Από την ΤΕΔΚ Ηλείας λάβαμε τον Περιηγητικό Οδηγό
Ηλείας (Ηλεία, η μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία) και τον
Οδηγό Πολιτιστικού Δικτύου Ολυμπίας (Βήματα σε αρ-
χαία ίχνη!...), σε βιβλία και σε cds.  Πρόκειται για δύο δί-
γλωσσες εκδόσεις που προσβλέπουν στην τουριστική
προβολή της περιοχής, που έχει συνδεθεί με κορυφαίες
στιγμές του Ελληνικού Πολιτισμού ως χώρος γέννησης και
διεξαγωγής των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Περιηγητικός Οδηγός, με εύχρηστο σχήμα, στις 240
σελίδες του, περιλαμβάνει γενικά περιηγητικά χαρακτη-

ριστικά των 22 Δήμων του Νομού, θέματα ιστορίας, πο-
λιτισμού και μνημείων, φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαί-
τερων περιηγητικών διαδρομών. Περιλαμβάνονται επίσης
κεφάλαια για την θάλασσα, τις παραλίες  και τα λιμάνια
της Ηλείας ενώ στο τέλος υπάρχει εκτεταμένη πληροφό-
ρηση (τηλέφωνα και διευθύνσεις) για την φιλοξενία στο
Νομό.
Ο Οδηγός Πολιτιστικού Δικτύου Ολυμπίας επικεντρώ-
νεται σε διαδρομές ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέρ-
οντος και μνημείων.

Τα κτήρια καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από
οποιανδήποτε άλλον τομέα στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
Έχει αναγνωριστεί ότι ευθύνονται για περίπου 40% της
ενεργειακής κατανάλωσης. Συνεπώς ο χώρος της δόμη-
σης προσφέρει τη μεγαλύτερη προοπτική για ενεργειακή

εξοικονόμηση, η οποία με τη σειρά της θα μειώσει τον
αρνητικό μας αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η πύλη BUILDUP (www.buildup.eu) που ξεκίνησε
το 2009 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

www.buildup.eu
BUILDUP: Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Ενεργειακή Απόδοση στα Κτήρια

«Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013» - Έγκριση για την ΤΕΔΚ-Ξ 
πρότασης για Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα Αδελφοποιήσεων Πόλεων

»»λάβαμε
η μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία και Βήματα σε αρχαία ίχνη!...Ηλεία,

εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών του
χώρου δόμησης, όσο και των δημοσίων αρχών, καθώς
και των χρηστών των κτηρίων.

Βασικός της στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κα-
τανάλωσης των κτηρίων σε όλη την Ευρώπη, με τη μετα-
φορά βέλτιστων πρακτικών στην αγορά και την προώθηση
της εφαρμογής τους. Η πύλη BUILDUP θα μας κρατά επί-
σης ενήμερους σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της
ΕΕ για τα κτήρια.

ef_79b:efim.65  07-04-10  12:38   3



Κωδικός: 4197
Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247

67100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 25410 27470
Fax.: 25410 29466
E-mail: tedk@xan.forthnet.gr
Web: www.tedk-xanthis.gr

Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης, 
Πρόεδρος ΤΕΔΚ 
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: 
Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, Δέσποινα Γεωργαντζή

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group

Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»

Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημήτρης Γεντσίδης

Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ, 
σε Δημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ. 
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δραστηριότητες
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ), ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

2Ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

Κείμενο…
..αρχών και παρα-
τηρήσεων επί του
κειμένου της δημό-
σιας διαβούλευσης
του Προγράμματος
«Καλλικράτης» ,
κατάρτισε το ΔΣ της
ΤΕΔΚ-Ξ με την συν-
δρομή των Υπηρε-
σιών της. Το κείμενο
στάλθηκε στο αρμό-

διο Υπουργείο και την ΚΕΔΚΕ, κατατέθηκε δε
από τον Πρόεδρό της, Μιχάλη Στυλιανίδη,
στο Προεδρείο του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ.

Με εισήγηση συμμετείχε η ΤΕΔΚ-Ξ στο 2ο Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο που διοργάνωσε η Νομαρ-
χία Ξάνθης το δεύτερο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου.

Η εισήγηση περιελάμβανε τις θέσεις της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του
Νομού την επόμενη δεκαετία. Προς το σκοπό
αυτό το ΔΣ της ΤΕΔΚ-Ξ με τη συμμετοχή όλων
των Δημάρχων και Προέδρων των ΟΤΑ του
Νομού αφιέρωσε ολόκληρη συνεδρίαση ώστε
να καταγραφούν και να ιεραρχηθούν όλες οι
απόψεις των αιρετών. Η εισήγηση που παρου-
σιάσθηκε από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ-Ξ, Δή-
μαρχο Ξάνθης περιελάμβανε επίσης τις νέες
τάσεις που σήμερα διαμορφώνονται για την
μελλοντική στρατηγική της ΕΕ προς το
2020.

Συνεχίσθηκε η Παροχή Τεχνικής
Υποστήριξης στις Κοινότητες
Ορεινής ζώνης για την ωρί-
μανση έργων και διεκπεραίωση
διαδικασιών στο πλαίσιο εγκε-

κριμένων προγραμμάτων, από την ΕΠΑ.

Συμμετοχή στο Συνέδριο
της ΚΕΔΚΕ

Τεχνική Υποστήριξη

Το ΔΣ της ΤΕΔΚ Νομού Ξάνθης  συμμετείχε στο
Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για το Πρόγραμμα «Καλ-
λικράτης» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
από 18 έως 20 Ιανουαρίου 2010.

Στο Συνέδριο υπήρξε τοποθέτηση του Προ-
έδρου της ΤΕΔΚ κου Στυλιανίδη Μιχαήλ, σχε-
τικά με τις θέσεις της ΤΕΔΚ-Ξ για το
Πρόγραμμα «Καλλικράτης», αλλά και πα-
ρέμβαση του ως προς την εμπλοκή της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες του
ΕΣΠΑ.

Εθνικό Πάρκο Ροδόπης

Μετά από εισήγηση του Γραφείου Προγραμμα-
τισμού και Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ, το ΔΣ ομό-

φωνα αποδέχθηκε την πρωτοβουλία για συμ-
μετοχή στην κατάρτιση Ολοκληρωμένου
Προγράμματος «Πράσινης Ανάπτυξης για
την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ροδόπης
(Νομοί Δράμας και Ξάνθης)». Σχετική πρω-
τοβουλία για άμεση συνάντηση των εμπλεκο-
μένων έχει αναλάβει ο Δήμος Παρανεστίου Ν.
Δράμας.

Γεωθερμία στην Περιφέρεια
ΑΜΘ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε
στην Καβάλα,
στα Γραφεία
της Διεύθυν-
σης Υδάτων, η
άτυπη Επι-
τροπή για την
ανάπτυξη της
Γεωθερμίας
στην Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ. Η
Επιτροπή στην
οποία συμμε-
τέχει ο Σύμ-

βουλος Ανάπτυξης, Νικόλαος Μίχος, εξέτασε
πιθανές αλλαγές και τροποποιήσεις του θε-
σμικού πλαισίου ενόψει και της κατάρτισης
του νέου Νόμου για τις Α.Π.Ε.

Στην Επιτροπή κατατέθηκε επίσης συνοπτικό
Σχέδιο, απόρροια της εμπειρίας των στελεχών
της ΤΕΔΚ-Ξ, σε σχέση με τις προϋποθέσεις για
την αναπτυξιακή προοπτική των Γεωθερμικών
πεδίων στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Προετοιμασία Συνάντησης 

Το Γραφείο Ανάπτυξης και
Προγραμματισμού της ΤΕΔΚ-
Ξ ολοκλήρωσε την προετοι-
μασία των ΟΤΑ σε σχέση με
την επικείμενη συνάντηση

της Γενικής  Γραμματέως Περιφέρειας ΑΜΘ,
κας Θεοδώρας Κόκλα,  στα Γραφεία της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης.    

Μονάδα Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης…

…έχει εγκαταστα-
θεί  στο νέο κτήριο
της ΤΕΔΚ Ξάνθης,
το οποίο οσο-
νούπω παραδίδεται
προς χρήση. Με
την Συμπαραγωγή
θα εξασφαλίζεται
αφ΄ενός η κάλυψη
των αναγκών του
κτηρίου σε θέρ-
μανση και ζεστό
νερό χρήσης και

αφ΄ετέρου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια
που θα πωλείται στο δίκτυο χαμηλής τάσης
της ΔΕΗ. Η ΤΕΔΚ – Ξάνθης και η ΕΠΑ, προχω-
ρούν τις διαδικασίες για την διασύνδεση της
Μονάδας Συμπαραγωγής με το δίκτυο της ΔΕΗ.
Η Μονάδα είναι ισχύος 20 kW και στόχος
είναι να λειτουργήσει επιδεικτικά στο πλαί-
σιο της χρήσης του κτηρίου ως κέντρο διά-
δοσης τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας και ΑΠΕ.

Το βιβλίο επιλέχθηκε να βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών ανάμεσα σε
πολλά άλλα και θεωρήθηκε ως «το καλύτερο έργο θεολογικού περιεχομένου
πού έχει εκδοθεί την τελευταία πενταετία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω Θεολόγος και ιστορικός συγγραφέας, κ. Π.
Γεωργαντζής, βραβεύεται για τρίτη φορά από την Ακαδημία Αθηνών (είχαν
προηγηθεί  οι βραβεύσεις κατά το 1975 και το 2003, για άλλα συγγράμματά
του), κάτι που είναι μοναδικό στα χρονικά της Ακαδημίας Αθηνών να βρα-
βεύεται το ίδιο πρόσωπο τρεις φορές, και ασφαλώς τιμά τόσο τον ίδιο αλλά και
την πατρίδα και πόλη μας την Ξάνθη.

Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση του Γενικού
Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικολάου Ματσανιώτη:

«...Πρόκειται για ένα ογκώδες έργο, μεγάλου σχήματος και σε καλαίσθητη έκ-
δοση, στο οποίο επιχειρείται η εκδίπλωση της εκκλησιαστικής ιστορίας μιας

από τις πλέον σημαντικές Μητροπόλεις της Θράκης από τους πρώτους χρόνους
του Χριστιανισμού μέχρι σήμερα. Ο συγγραφέας κατέβαλε εργώδη προσπάθεια
να συγκεντρώσει και αποθησαυρίσει άγνωστα και εν πολλοίς [ανέκδοτα μέχρι
σήμερα στοιχεία προερχόμενα από πηγές, όπως οι Πατριαρχικοί κώδικες εκλο-
γής αρχιερέων, τα Πρακτικά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Οθωμανικά έγγραφα άγνωστα έως σήμερα, ενθύμια και επιγραφές, κώδικες και
βιβλία του Αγίου Ορους, της Μητροπόλεως Ξάνθης και των Μονών της και άλλα.
Μεγάλο ενδιαφέρον και πρωτοτυπία παρουσιάζουν τά πρώτα κεφάλαια του
έργου, τα οποία αναφέρονται στη διάδοση του Χριστιανισμού στη Θράκη, και
στα οποία ο συγγραφέας χρησιμοποίησε αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυ-
ρίες.

Η βιβλιογραφία είναι πλούσια, χρησιμοποιείται δε για την τεκμηρίωση των θέ-
σεων του συγγραφέα.....»

Το βιβλίο, έκδοσης Ι. Μητρόπολης Ξάνθης & Περιθεωρίου, έχει 1166 σελίδες.

Τον Μάρτιο μετακομίζουμε 

Μπήκαν οι τελευταίες «πινελιές» στο νέο κτή-
ριο της ΤΕΔΚ-Ξ (προκειται για παλιά Καπναπο-
θήκη στην οποία έχουν ενσωματωθεί
συστήματα ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας)
και όλα είναι έτοιμα για την μετακόμιση στα
νέα Γραφεία μέσα στον Μάρτιο.

Πέτρου Γεωργαντζή: «Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου»

απ’ τον τόπο σου...Εκδόσεις »»
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